SLOVNÍČEK POJMŮ
A
absces – dutina vyplněná hnisem
C
Crohn, Burill Bernard – americký lékař, který společně s Ginsburgem a Oppenheimerem mezi
prvními popsal jeden z nespecifických střevních zánětů
E
endoskop – přístroj umožňující zavedením tenké ohebné umělohmotné hadičky do úst nebo do
konečníku přenášet přes optický kabel obraz z nitra dutého orgánu na obrazovku
F
fissura – bolestivá trhlina, často v okolí řitního otvoru – fissura ani
G
gastroenterologie – lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění trávicího
systému
gastroskopie – vyšetření, při kterém se nosem nebo ústy zavádí tenká ohebná umělohmotná trubice
do žaludku nebo do tenkého střeva; slouží k diagnostickým i k léčebným účelům
H
hašé – kašovitý pokrm, obvykle mleté nebo sekané maso
CH
cholerik – vznětlivý typ osobnosti, který se rychle rozčílí
K
kolitida – zánět tlustého střeva
kolorektální karcinom – rakovina konečníku a tlustého střeva
koloskopie (kolonoskopie) – vyšetření, které umožňuje lékaři prohlédnout si vnitřek střeva
prostřednictvím sondy s kamerou a s optickými vlákny; endoskopický přístroj je zaveden
konečníkem a pokračuje dále do tlustého střeva
M
mesalazin – látka používaná při léčba nespecifických střevních zánětů a při prevenci rakoviny
konečníku a tlustého střeva
N
nauzea – nevolnost
P
perianální – v okolí konečníku
peritoneum – pobřišnice, blána, která vystýlá břišní dutinu a obaluje střeva
píštěl (fistula) – nepřirozený kanálek tvořící komunikaci mezi dutinou a jejím povrchem, v případě
Crohnovy nemoci obvykle mezi střevem a kůží nebo střevem a okolními orgány
polyp – výchlipka, výrůstek na sliznici, který může projít zvratem a změnit se v nádor
R
recidiva – v případě nespecifických střevních zánětů onemocnění části střeva, která zánětem dosud
postižena nebyla
relaps – období, během kterého onemocnění znovu vzplane
remise – vymizení příznaků a projevů onemocnění, nikoli nemoci samotné
S
sliznice – vnitřní výstelka dutých nebo trubicových orgánů, například střeva
stomie – chirurgicky zavedené vyústění střeva na povrch, může být dočasné nebo trvalé

sulfasalazin – sloučenina kyseliny 5-aminosalicylové, lék používaný k léčbě Crohnovy nemoci
T
tenesmus – nucení na stolici bez toho, aby se dostavil pocit vyprázdnění, často je vyloučeno pouze
velmi malé množství stolice nebo hlenu
terminální ileum – konečný úsek tenkého střeva před vyústěním do střeva tlustého
trimestr – tři po sobě jdoucí měsíce, třetina těhotenství
U
ulcerace – vřed, narušení sliznice
V
vomitus – zvracení
Z
zánět – obecně reakce organismu na poškození, projevuje se řadou příznaků, mezi které patří
bolest, otok, zarudnutí, zvýšená teplota a porucha funkce

